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GENEL AÇIKLAMA 

1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: 
Testin Adı:                                                                            Soru Sayısı  Sayfa No   

 
 
 
 
 
 

2. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır. 
3. Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki 

soruları ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 

değişmiş olsa bile, doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz. 

4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için 

ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. 

Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı 

işaretlemeyi unutmayınız. 
7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız. 
8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 

cevaplanmış sayılacaktır. 
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle 

kitapçıktaki tüm sorular için sizce doğru olan seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 
10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının 

veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla 

çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali 

külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 3331-A 

GENEL PATOLOJİ-I
A

1. Patolojinin sözcük anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Hücre bilimi 

 B) Canlı bilimi 

 C) Hastalık bilimi 

 D) Tümör bilimi 

 E) Biçim bilimi 

 

2.
 
Histopatoloji laboratuvarında kullanılması 
önerilen en iyi kişisel koruyucu malzeme 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Nitril eldiven 
 B) Lateks eldiven 
 C) Kumaş önlük 
 D) Cerrahi maske 
 E) Lastik eldiven 
 

3.
 
Doku örneğinin veya sıvısının bir iğne 
yardımıyla alınması işlemine ne ad verilir? 

 A) "Punch" biyopsi 
 B) Eksizyonel biyopsi 
 C) İnsizyonel biyopsi 
 D) İğne aspirasyon biyopsisi 
 E) Endoskopik biyopsi 
 

4.
 
Aşağıdakilerden hangisi doku 
fiksasyonunun amaçlarından biri değildir? 

 A) Dokuda otolizi önlemek 
 B) Doku içinde bulunan suyun 
uzaklaştırılmasını sağlamak 
 C) Dokunun canlı haline en yakın durumda 
kalmasını sağlamak 
 D) Sonraki işlemlerde dokunun şeklini 
kaybetmemesini sağlamak 
 E) Dokunun boyanmaya uygun duruma 
gelmesini sağlamak 
 

5.
 
Aşağıdakilerden hangisi ışığın değişik dalga 
boylarının gözün retinasına ulaşması ile 
ortaya çıkan algılamayı tanımlar? 

 A) Spektrum 
 B) Renk 
 C) Işık 
 D) Foton 
 E) Dalga boyu 
 

6.
 
Doğrusal dalgalar halinde yayılan 
elektromanyetik dalgalara ne ad verilir? 

 A) Elektron demeti 
 B) Elektrik 
 C) Frekans 
 D) Işık 
 E) Ses dalgası 
 

7.
 
Aşağıdakilerden hangisi sitoloji 
laboratuvarında kullanılan standart lamların 
özelliklerinden biri değildir? 

 A) 75 mmx 25 mm boyutlarında olması 
 B) Yarı saydam olması 
 C) Temiz olması 
 D) Kuru olması 
 E) Tercihen bir kenarının buzlu (rodajlı) olması 
 

8.
 
Havada kuru fiksasyon uygulanan sitolojik 
örneklerinde kullanılması önerilen boya 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) May-Grunwald-Giemsa 
 B) Masson Trikrom 
 C) Hematoksilen 
 D) Eozin 
 E) PAS 
 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 3331-A A
9.

 
Sitoloji materyallerini yayma teknikleri ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

 A) Kuru-katı materyalin yayılmasında indirekt 
yayma tekniği kullanılır. 
 B) Materyal ıslak lamlara yayılır. 
 C) Hücrelerin iyi korunması için preparat hızla 
havada kurutulur veya ıslak fiksasyon 
uygulanır. 
 D) Yaş-sıvı materyale direkt yayma tekniği 
uygulanır. 
 E) Uygulanacak basınç, materyali ezecek 
derecede olmalıdır. 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi sitolojik 
örneklerin tespit işleminde sprey fiksatifler 
kullanılırken dikkat edilmesi gereken 
özelliklerden biri değildir? 

 A) İyi kalite sprey kullanılması 

 B) Son kullanma tarihi geçmemiş sprey 
kullanılması 

 C) Preparata uygulama 55-65 cm uzaklıktan 
yapılması 

 D) Preparata dik açı ile uygulanması 

 E) Alkol içerikli olması 

 

11.
 
Servikovajinal yayma örneklerinde ıslak 
fiksasyon sonrası kullanılması önerilen 
boya yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hematoksilen-eozin 
 B) May-Grunwald-Giemsa 
 C) Papanicolaou 
 D) Diff-Quick 
 E) Wright-Giemsa 
 

12.
 
Aşağıdakilerden hangisi sitoloji örneklerinin 
ıslak fiksasyonunda kullanılan fiksatiflerden 
biri değildir? 

 A) Etil alkol 
 B) İsopropanol 
 C) Metanol 
 D) Aseton 
 E) Ksilen 
 

13.
 
Aşağıdakilerden hangisi eksfoliyatif sitoloji 
materyali değildir? 

 A) Peritoneal yıkama sıvısı 
 B) Bronkoalveoler lavaj 
 C) Meme başı akıntısı 
 D) Meme ince iğne aspirasyonu 
 E) Servikovajinal yayma 
 

14.
 
İnsan dokularındaki nötrofil lökositlerin ve 
diğer myeloid hücrelerin doğal peroksidaz 
enzimi aktivitelerinin engellenmesi için 
immünhistokimyada en yaygın kullanılan 
yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Aminoetil karbazol (AEC) çözeltisi ile işlem 
 B) Naftol çözeltisi ile işlem 
 C) Floresein izotiyosiyanat (FITC) çözeltisi ile 
işlem 
 D) Diaminobenzidin (DAB) çözeltisi ile işlem 
 E) Hidrojen peroksit-metanol çözeltisi ile işlem 
 

15.
 
İmmunohistokimya ve immunfloresans 
uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi 
işaretleyici olarak kullanılmaz? 

 A) Aminoetil karbazol (AEC) 
 B) İzopentan 
 C) Naftol 
 D) Floresein izotiyosiyanat (FITC) 
 E) Diaminobenzidin (DAB) 
 3 İzleyen sayfaya geçiniz.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



Ana
do

lu 
Üniv

ers
ite

si 
Açık

öğ
ret

im
 S

ist
em

i 

20
12

-20
13

 G
üz

 D
ön

em
i D

ön
em

 S
on

u S
ına

v K
ita

pç
ığı

2013 GÜZ DÖNEM SONU 3331-A A
16.

 
Mikroskop ve lazer kullanılarak doku 
kesitinden hedef hücre gruplarını içeren bir 
bölgenin kesilerek alınması işlemine ne ad 
verilir? 

 A) Lazer mikrodiseksiyon 
 B) Western blot 
 C) Amplifikasyon 
 D) Northern blot 
 E) Elektroforez 
 

17.
 
İmmunohistokimyada en sık olarak 
kullanılan antikor tipi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) İmmunglobulin E 
 B) İmmunglobulin A 
 C) İmmunglobulin D 
 D) İmmunglobulin G 
 E) İmmunglobulin M 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi ribonukleik asit 
(RNA) incelenmesinde kullanılan 
elektroforez yöntemidir? 

 A) Western blot 

 B) Southern blot 

 C) Streptavidin-biotin peroksidaz 

 D) SDS-PAGE 

 E) Northern blot 

 

19.
 
Kırmızı renk oluşturan işaretleyici 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Rodamin izotiyosiyanat (TRITC) 
 B) Horseradish peroksidaz 
 C) Fluorosein izotiyosiyanat (FITC) 
 D) Diaminobenzidin (DAB) 
 E) Aminoetil karbazol (AEC) 
 

20.
 
Aşağıdaki bazlardan hangisi sadece 
ribonükleik asit (RNA) yapısında yer alır? 

 A) Urasil 
 B) Adenin 
 C) Sitozin 
 D) Timin 
 E) Guanin 
 

4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 3331-A 

EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI-I
A

1. Tanımlayıcı araştırmalara temel oluşturan 
soru kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  Kim, nasıl, niçin 

 B)  Kim, nerede, ne zaman 

 C)  Ne, neyi, niçin 

 D)  Ne zaman, nasıl, neden 

 E)  Neyi, niçin, ne zaman 

 

2.
 
Aşağıdakilerden hangisi epidemiyolojik 
araştırmaların temel elemanlarıdır? 

 A)  Kişi, yer, zaman 
 B)  Etken, konakçı, çevre 
 C)  Biyolojik etkenler, çevre, iklim 
 D)  Etken, zaman, yaşam bicimi 
 E)  Konakçı, beslenme durumu, etken 
 

3.
 
Aşağıdakilerden hangisi Ana Çocuk Sağlığı 
Hizmetleri’nin yeterli olup olmadığının ve 
toplumun genel sağlık düzeyinin ölçümünde 
kullanılan bir ölçüttür? 

 A) Yaşa özel orantılı ölüm hızı 
 B) Kaba ölüm hızı 
 C) Ana ölüm hızı 
 D) Perinatal ölüm hızı 
 E) Bebek ölüm hızı 
 

4.
 
Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun 
doğurganlık düzeyini belirleyen çok duyarlı 
olmayan bir ölçüttür? 

 A) Genel doğurganlık hızı 
 B) Fertilite oranı 
 C) Kaba doğum hızı 
 D) Yaşa özel doğum hızı 
 E) Doğal nüfus artış hızı 
 

5. İnsanda enfeksiyon hastalığına yol açan ve 
hayvanda hastalık oluşturmayan etken 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  Gonokoklar 

 B)  Rabdovirus 

 C)  Kızamık virusu 

 D)  Salmonella enteritidis 

 E)  Brucellamelitentis 

 

6.
 
Bireyin enfeksiyonlara karşı duyarlı 
olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  Diyabet 
 B)  Kortizon kullanımı 
 C)  Hastalığı geçirme 
 D)  Kötü beslenme 
 E)  Aşırı alkol alma 
 

7.
 
Difteri, Boğmaca, Tetanos karma aşısının 
saklanma koşulu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A)  Buzluk altındaki ilk rafta 
 B)  Buzdolabı kapağında 
 C)  Buzluk altındaki ikinci rafta 
 D)  Buzluk altındaki üçüncü rafta 
 E)  Buzluk bölmesinde 
 

8. Kızamıkçık aşısının uygulanması ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Aşı sonrası hemen gebe kalınabilir. 

 B) Canlı viral bir aşıdır. 

 C) Kız çocuklarının 12 yaşına kadar 
aşılanmaları uygundur. 

 D) Tek başına uygulanabilir. 

 E) Kızamık ve kabakulakla birlikte kullanılabilir. 

 

9.
 
Standart gamma globülin uygulamaları ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

 A)  Tam bir bağışıklık sağlar. 
 B)  Herhangi bir aşı ile birlikte verilir. 
 C)  Veriliş şekli deri altıdır. 
 D)  Yan etkisi yoktur. 
 E)  Bazı hastalıklardan geçici korunma sağlar. 
 

10.
 
Enfeksiyon hastalıklarının oluşumunu 
engellemede sağlıklı bireylere ilk olarak 
aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

 A) Bireyin iyi beslenme ve uyuması sağlanır. 
 B) İçme sularının kaynatılarak içilmesi öğretilir. 
 C) Bireyde her dışkılama sonrası el yıkama 
alışkanlığı geliştirilir. 
 D) Aşı ile korunulabilen hastalıklara karşı birey 
aşılanır. 
 E) Bireyin sağlıklı yaşamında sporun önemi 
kavratılır. 
 

11.
 
BCG aşı uygulamasından sonra antikor 
oluşumunun sağlandığını gösteren en 
önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  Aşıdan 6-8 hafta sonra PPD endurasyon 
çapının 5 mm'nin altında olması 
 B)  Aşıdan 48-72 saat sonra endurasyon 
çapının 5 mm'nin altında olması 
 C)  Aşıdan 2-6 hafta sonra aşı yerinde küçük bir 
papül oluşması 
 D)  Aşıdan 6-8 hafta sonra PPD endurasyon 
çapının 5 mm'nin üstünde olması 
 E)  Aşıdan 2 ay sonra aşı yerinde bir nedbe 
oluşumu 
 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 3331-A A
12.

 
Aşağıdakilerden hangisi hastane 
enfeksiyonları için endojen bulaşmaya bir 
örnek olabilir? 

 A) Havada bulunan mikroorganizmalar 
 B) Hastanın kendi vücut florasında bulunan 
mikroorganizmalar 
 C) Tanı ve tedavi için kullanılan aletler 
 D) Ellerde bulunan mikroorganizmalar 
 E) İlaçlar 
 

13.
 
Aşağıdakilerden hangisi hastane enfeksiyon 
kontrol komitesi üyelerinden biri değildir? 

 A) Enfeksiyon hastalıkları uzmanı 
 B) Enfeksiyon kontrol hemşiresi 
 C) Psikolog 
 D) Mikrobiyolog 
 E) Klinisyen ve epidemiyolog 
 

14.
 
Aşağıdakilerden hangisi ideal bir 
dezenfektanda bulunması gereken 
özelliklerden biri değildir? 

 A) Deterjanla birlikte kullanıldığında etkisi 
kaybolmalı 
 B) Uygulandığı malzemelere zarar vermemeli 
 C) Ekonomik acıdan fiyatı uygun olmalı 
 D) Kullanım alanı geniş olmalı 
 E) En kısa sürede en yüksek antimikrobik etki 
sağlamalı 
 

15.
 
Sporlar dahil her türlü canlı 
mikroorganizmaların yok edilmesine ne ad 
verilir? 

 A) Kontaminasyon 
 B) Sanitasyon 
 C) Antisepsi 
 D) Dezenfeksiyon 
 E) Sterilizasyon 
 

16.
 
İzolasyon birimlerinde tekrar kullanılacak 
gömleğin kullanım süresi en fazla ne 
kadardır? 

 A) 2 saat 
 B) 8 saat 
 C) 1 gün 
 D) 3 gün 
 E) 5 gün 
 

17.
 
Bağışıklık yanıtı bozulan hastalarda 
uygulanan izolasyon yöntemine ne ad 
verilir? 

 A) Solunum izolasyonu 
 B) Enterik önlemler 
 C) Kesin izolasyon 
 D) Kan ve vücut sıvıları ile ilgili önlemler 
 E) Koruyucu izolasyon 
 

18. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin Dünya 
Sağlık Örgütü’ne bildirimi zorunlu değildir? 

 A) Kolera 

 B) Çiçek 

 C) Tifüs 

 D) Sıtma 

 E) AIDS 

 

19.
 
Koruyucu izolasyon aşağıdaki hastalıkların 
hangisinde kullanılır? 

 A) Enfekte olmayan yaygın yanıklar 
 B) Kızıl 
 C) Tüberküloz 
 D) Gonore 
 E) Boğmaca 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi infekte çarşafların 
hasta odasından çıkartılmasında izlenecek 
yollardan biri değildir? 

 A) Torbanın ağzı kapatılır. 

 B) Torbanın ağzına kadar dolması sağlanır. 

 C) İkinci torbanın ağzı kapatılıp, etiketlenir. 

 D) Çarşaflar hasta odasında torbaya konur. 

 E) Birinci torba ikinci torbaya konur. 

 6 İzleyen sayfaya geçiniz.
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SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I
A

1.
 
Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetini 
diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel 
özelliklerden biri değildir? 

 A) İkame edilemez olması 
 B) Emek yoğun bir özellik göstermesi 
 C) Bilgi asimetrisinin olması 
 D) Uzmanlaşma seviyesinin düşüklüğü 
 E) Stoklanamaması   
 

2.
 
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’yi sağlık hizmet 
sunumu ve sağlık planlaması bakımından 
kaç sağlık bölgesine ayırmıştır? 

 A) 7 
 B) 9   
 C) 15 
 D) 19   
 E) 29  
 

3. Aşağıdakilerden hangisi ilçe/belde 
hastanelerinin sunduğu hizmetlerden biri 
değildir? 

 A) 112 hizmetleri 
 B) Acil servis hizmetleri 
 C) Doğum hizmetleri 
 D) Ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale 
 E) Evde bakım hizmetleri 
 

4.
 
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumu 
içinde yer alan temel altı süreçten biri 
değildir? 

 A) Üretim 
 B) Sınır tarama 
 C) Tüketim 
 D) Yönlendirme 
 E) Yönetim 
 

5.
 
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sağlık 
sigortası kurumunun fonksiyonlarından biri 
değildir? 

 A) Sağlık insan gücü sayısının artırımı 
 B) Finansal riskin paylaşılması 
 C) Üye kaydı 
 D) Pazarlama 
 E) Ödeme 
 

6. Sağlık hizmeti sunucusu ile sağlık hizmeti 
kullanıcısının aynı bilgi düzeyine sahip 
olmamasına ne denir? 

 A) Teknik kalite 
 B) Çevre 
 C) Değişim 
 D) Bilgi asimetrisi 
 E) Paydaş 
 

7. Sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmeti 
kullanıcıları tarafından değerlendirilmeyen 
unsurlarını belirten kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Değişim 
 B) Kalite 
 C) Teknik kalite 
 D) Algılanan kalite 
 E) Çevre 
 

8.
 
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını 
değişime zorlayan nüfus ve demografik 
çevredeki değişimlerden biri değildir? 

 A) Doğumlar 
 B) Değişen teknoloji ve klinik bilgi 
 C) Artan nüfus 
 D) Yaşlanan nüfus 
 E) Eğitim ve bilgi seviyesi 
 

9.
 
Üniversite hastanelerinde en üst düzeyde 
stratejik karar alma, yürütme ve temsil 
organı aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Başhekimlik 
 B) Komiteler 
 C) Hastane Müdürlüğü 
 D) Uzman Doktorlar 
 E) Hastane Yönetim Kurulu 
 

10.
 
Özel hastanelerin, Sağlık Bakanlığı ile ilgili 
bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede 
muhatap olan kişi kimdir? 

 A) Baştabip 
 B) Mesul Müdür 
 C) İşletme Müdürü 
 D) Genel Sekreter 
 E) Hastane Müdürü 
 

11.
 
Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun 
emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, 
mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve 
politikaları ile stratejik planına uygun olarak 
düzenleyen ve yürüten Bakandan sonra 
gelen en üst düzey kamu görevlisi kimdir? 

 A) Genel Müdür 
 B) Özel Kalem 
 C) Müsteşar 
 D) Genel Sekreter 
 E) Daire Başkanı 
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12.

 
Özel hastaneler hangi yönetim ekibi 
tarafından yönetilmektedir? 

 A) Hastane Müdürlüğü 
 B) Mütevelli Heyeti 
 C) Genel Sekreter 
 D) Başhekimlik 
 E) Mesul Müdür 
 

13.
 
Yöneticinin tartışma ve çatışma 
durumlarında düzeltici faaliyetlerde 
bulunması ve adaptasyonu sağlaması 
yöneticinin hangi rolünü ifade eder? 

 A) Girişimci 
 B) Lider  
 C) Örgütü temsil etme 
 D) Kriz giderici 
 E) Sözcülük 
 

14.
 
Örgütsel amaçları etkili ve verimli biçimde 
gerçekleştirmek için örgütsel kaynakların 
planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi 
ve denetlenmesi süreci olarak ifade edilen 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hastane yönetimi 
 B) Muhasebe 
 C) Yönetim 
 D) Finansal yönetim 
 E) İnsan kaynakları 
 

15.
 
Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin 
faaliyet gösterdiği çevre koşullarından biri 
değildir? 

 A) Nüfus artışı 
 B) Teknolojinin hızlı değişmesi 
 C) Sağlık bilincinin ve toplum beklentilerinin 
yükselmesi 
 D) Küresel ısınma 
 E) Kronik hastalıkların artması 
 

16.
 
Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç 
içerisinde hastane yöneticisinin üstlendiği 
yönetsel rollerden değildir? 

 A) İşletme yöneticisi 
 B) Koordinatör 
 C) İş yöneticisi 
 D) Genel müdür 
 E) Ekip önderi 
 

17.
 
İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından 
bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve 
yeteneklerin davranış olarak yansıması 
olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Değerleme 
 B) Yetkinlik 
 C) Başarı 
 D) Performans 
 E) İşlevsellik 
 

18.
 
Aşağıdakilerden hangisi ülke düzeyinde 
sağlık insan gücü planlaması yapılırken, 
doğru bir planlama yapılabilmesi için gerekli 
olan sağlık insan gücü verilerinden biri 
değildir? 

 A) Yaş, cinsiyet ve bölgelere göre kişi başına 
yıllık hastaneye başvuru sayıları 
 B) Genel olarak sağlık insan gücünün sayısal 
durumu 
 C) Sağlık kuruluşlarının sayıları, istihdam 
kapasiteleri 
 D) Yıllık mezun sayıları ve eğitim kurumlarının 
kapasiteleri 
 E) Aktif iş yaşamından çekilen personel sayıları 
 

19.
 
Kurumun amaç, politika, pazar koşulları, 
teknik olanakları göz önüne alınarak, 
gereksinim duyulan işgücünün niteliği ve 
sayısının uzmanlar arasında tartışılarak 
belirlenmesine ne ad verilir? 

 A) Pazar araştırması 
 B) Politika saptama 
 C) İşgücü analizi 
 D) Nominal teknik 
 E) Delphi tekniği 
 

20.
 
İş analizleri sürecinde toplanan verilerin, 
çeşitli örgütsel faaliyetlerde kullanılmak 
üzere, belirli bir format çerçevesinde 
düzenlenmesi ile elde edilen formlar 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 A) İş tanımları 
 B) İş gerekleri  
 C) İş dereceleme 
 D) İş değerleme 
 E) İş araştırma 
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HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ 
A

1.
 
Aşağıdakilerden hangisi hemşireyi etik 
davranışa yönlendiren, egoizmin karşıtı olan 
ve başkaları ile ilgilenmeyi sağlayan ahlaki 
değerlerden biridir? 

 A) Gerçekçilik 
 B) Özgecilik 
 C) İnsan onuru 
 D) Eşitlik 
 E) Adalet 
 

2.
 
Aşağıdakilerden hangisi bir meslek 
kuruluşunun görevi değildir? 

 A) Mesleğin verdiği hizmetle ilgili politikalar 
saptamak 
 B) Meslek üyelerini yetiştirmek için eğitim 
vermek 
 C) Meslek üyelerinin ekonomik statüsünü 
yükseltmek 
 D) Meslek üyelerinin sosyal statüsünü 
yükseltmek 
 E) Meslek üyelerinin hakkını savunmak 
 

3.
 
Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik 
felsefesinin ilkelerinden biri değildir? 

 A) Hemşirelik, bağımlı bir sağlık disiplinidir. 
 B) Hemşirelik, bireyin hak ve mahremiyetine 
saygıyı içerir. 
 C) Hemşirelik, sağlık disiplinleriyle işbirliğine 
inanır. 
 D) Hemşirelik, bireyin optimal-bakım almaya 
hakkı olduğuna inanır. 
 E) Hemşirelik, bireyin sağlıklı ortamda 
yaşamaya hakkı olduğuna inanır. 
 

4. Sağlık ekibi üyelerinin statü ilişkisiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Statü eşitliği vardır. 

 B) Statü farklılığı vardır. 

 C) Statü açısından bağımlılık vardır. 

 D) Statü derecelendirmesi vardır. 

 E) Statü karmaşası vardır. 

 

5.
 
Hemşirenin sorumluluk üstlenebilmesi 
öncelikle aşağıdakilerden hangisine sahip 
olması ile mümkündür? 

 A) Yeterli klinik deneyim 
 B) Otorite/yetki 
 C) Yeterli eğitim 
 D) Yeterli yasal bilgi 
 E) Otonomi 
 

6.
 
Aşağıdakilerden hangisi, sağlık 
mevzuatında doğrudan hemşireliğe yönelik 
düzenlemelerden ve hemşirelik yasasındaki 
genel amaçlardan  değildir? 

 A) Temel insan haklarına ve hasta haklarına 
saygılı olma 
 B) Sağlık hizmetlerini sosyalleştirme 
 C) Hemşirelik eğitiminin standardizasyonu 
 D) Sağlık bakımında minimal standardı kabul 
etme 
 E) Belirlenen standardın üzerinde eğitim düzeyi 
ile uzmanlaşma 
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7.

 
Uzuv/organ ampütasyonu gereken 
durumlarda, etik ve yasal sorunların 
önlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile 
sağlanır? 

 A) İşlem için hasta ve ailesinden izin alma 
 B) Hasta ve ailesine bilgi vererek gerekli 
açıklamadan sonra yazılı izin alma 
 C) İşlem hakkında bilgi vererek seçenekleri 
açıklama 
 D) Hastayı işleme ikna etme 
 E) Bedensel bütünlüğü bozmadan girişimi 
gerçekleştirme 
 

8.
 
Dünya nüfusunun hızla artışına bağlı oluşan 
ekonomik ve sosyal kaynaklı sorunları 
önlemek aşağıdakilerden hangisi ile 
olasıdır? 

 A) Kontraseptif 
 B) Kürtaj 
 C) Doğum kontrolü 
 D) Abortus 
 E) Cerrahi sterilite 
 

9.
 
Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin bakım 
ve tedavi uygulamaları ile ilgili yasal 
sorumluluk düzeneklerinde yer almaz? 

 A) Tedavi hizmetleri kapsamında yer alan 
disiplin üyelerinin haklarını koruma 
 B) Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin haklarını 
koruma 
 C) Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin sağlığını 
koruma 
 D) Hemşirelik bakımına nitelik kazandırma 
 E) Hemşirelik bakımının niteliğini artırma 
 

10.
 
Temel insan haklarındaki etik kurallar ve 
yasal hakların birleşmesi aşağıdakilerden 
hangisine kaynak oluşturmuştur? 

 A) Hasta hakları 
 B) Sağlık hakları 
 C) Özgürlük hakları 
 D) Mahremiyet hakları 
 E) Eşitlik hakları 
 

11.
 
Ziyaretçi hemşireliği, ilk kez aşağıdakilerden 
hangisi başlatmıştır? 

 A) Fabiola 
 B) Marcella 
 C) Abel 
 D) Phoebe 
 E) Paula 
 

12.
 
Hekimlere, hastalık tanısı koymak için 
varsayımlar yerine göz ve kulaklarını 
kullanmayı öğreten hekim aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) İbni Sina 
 B) Galenos 
 C) Hammurabi 
 D) Hippocrates 
 E) Gardinci 
 

13. Florence Nightingale'in ilk örgütlü 
hemşirelik eğitimi kurumu olarak 
gözlemlediği ve etkilendiği kurum hangi 
ülkede kurulmuştur? 

 A) Avusturya 

 B) İtalya 

 C) İngiltere 

 D) Almanya 

 E) Fransa 

 10 İzleyen sayfaya geçiniz.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



Ana
do

lu 
Üniv

ers
ite

si 
Açık

öğ
ret

im
 S

ist
em

i 

20
12

-20
13

 G
üz

 D
ön

em
i D

ön
em

 S
on

u S
ına

v K
ita

pç
ığı

2013 GÜZ DÖNEM SONU 3331-A A
14.

 
Geleneksel ve çağdaş hemşirelik 
hizmetlerinin her ikisinde de aynı olan rol 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hasta haklarını koruyuculuk 
 B) Klinisyen hemşirelik 
 C) Eğiticilik 
 D) Temel hemşirelik 
 E) Uygulayıcılık 
 

15.
 
Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin 
değişim ve gelişimine katkıda bulunan 
sosyal etmenlerden değildir? 

 A) Demografik değişiklikler ve değişen aile 
yapısı 
 B) Sosyal ve ekonomik gelişmeler 
 C) Hemşireliğin mesleğe dönüşümü ile ilgili 
gelişmeler 
 D) Tıp biliminde uzmanlaşma 
 E) Tüketici bilinçlenmesi 
 

16. Kadın özgürlük hareketlerinin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Eğitimde özgürlük 

 B) Kadın hakları 

 C) Eşitlik ilkesi 

 D) Temel insan hakları 

 E) Etik kurallar 

 

17.
 
Türkiye’de 1985-1986 ders yılında başlatılan 
hemşirelikte önlisans programlarının 
kuruluş amacı, aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hemşirelik eğitiminde çeşitlilik sağlanması 
 B) Sağlık hizmeti veren diğer disiplinlerin 
çoğunlukla önlisans düzeyinde olması 
 C) Hemşirelik disiplini için yeterli sayılması 
 D) Hemşirelerin önlisans programını 
benimsemesi 
 E) Sağlık sisteminde bakım hizmetindeki 
yetersizliğin kısa zamanda giderilmesi 
 

18.
 
Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kurulan 
Türk Hemşirelik Okulu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Şişli Hemşire-Laborant Okulu 
 B) İzmir Hemşire-Laborant Okulu 
 C) Amiral Bristol Sağlık Lisesi 
 D) Haydarpaşa Hemşire-Laborant Okulu 
 E) Kızılay Hemşirelik Okulu 
 

19.
 
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası 
Hemşireler Birliği’ni simgeler? 

 A) THD 
 B) WHO 
 C) ICN 
 D) UHB 
 E) INC 
 

20.
 
Dünya Sağlık Teşkilatı ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Hemşirelik eğitimine yönelik çalışmalar 
yapar. 
 B) Toplumun sağlığını geliştirmeyi amaçlar. 
 C) Türkiye bu kuruluşa üyedir. 
 D) Dünya Sağlık Asamblesi ana organlarından 
biridir. 
 E) Teşkilatın merkezi New York'tadır. 
 11 İzleyen sayfaya geçiniz.
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TÜRK DİLİ-I
A

1. Aşağıdakilerden hangisi Eski Uygur 
Türklerinin farklı kültürlerden kendi dillerine 
yaptıkları çevirilerden biri değildir? 

 A) Prens Kalyanamkara ve Papamkara 
Hikâyesi 
 B) Maytrisimit 
 C) Seküz Yükmek 
 D) Oğuz Kağan Destanı 
 E) Kuanşi İm Pusar 
 

2. Günümüzde yaşayan diller arasında en eski 
yazılı belgelere sahip olan dil 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Fransızca 
 B) İngilizce 
 C) İtalyanca 
 D) Macarca  
 E) Türkçe 
 

3. Ünlem kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

 A) Yeryüzündeki bütün diller, tek ana dilden 
gelişmiştir. 
 B) Yeryüzündeki diller, farklı kaynaklardan 
gelişmiştir. 
 C) Dilin doğuşu, insanların duygularını ifade 
etmesiyle ilişkilidir. 
 D) Dil, ilkel insanların nesneleri sesle 
anlatmaya çalışmasından doğmuştur. 
 E) İnsan dilleri, hayvan seslerinin taklidi 
esasına dayanır. 
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses 
olaylarından “ünlü düşmesi” vardır? 

 A) Dinledim kuşların teranesini.  
 B) Onu gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. 
 C) Sevgi yürekten yüreğe konar. 
 D) Bütün zenginlerden daha zenginim.  
 E) Gönlüm bu topraktan ayrı değildir. 
 

5. “Onun mezarında, hayatının ilk ve son 
sevgilisinin mezarında, ilk ve son defa 
ağladı.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin 
hangisinde sırasıyla ve doğru olarak 
verilmiştir? 

 A) Dolaylı tümleç-özne-zarf tümleci-yüklem 

 B) Dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem 

 C) Özne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem 

 D) Zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem 

 E) Özne-zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem 

 

6. “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” 
atasözünde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

 A) Ünlü düşmesi 
 B) Sıfat-fiil eki  
 C) Yükleme durumu eki  
 D) Bulunma durumu eki  
 E) Zarf-fiil eki 
 

7. Sözcükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 
A) Yazıda boşluklarla birbirinden ayrılır.  

 B) Dilin en temel bileşenidir. 
 C) En az iki kök biçimbirimden oluşur. 
 D) Seslerin ve/veya biçimlerin dizimiyle oluşur. 
 E) Eklenmeyle çekimlenir. 
 12 İzleyen sayfaya geçiniz.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 3331-A A
8. Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin 

özelliklerinden biri değildir? 

 A) Her sözcüğün ayrı bir anlam değerine sahip 
olması 
 B) İki ya da daha fazla sözcükten oluşması 
 C) Sözcüklerin gerçek anlamlarından uzak 
olması 
 D) Toplum tarafından ortaklaşa benimsenmesi 
 E) Bazı sözcüklerin değişmeyip bazılarının 
değişebilmesi 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi argonun 
özelliklerinden biri değildir? 

 A) Eski sözlerden veya ağız unsurlarından 
yararlanılması 
 B) Toplumda sadece üst gruplar tarafından 
kullanılması 
 C) Örtülü sözler kullanılması 
 D) Bir dil içerisinde sonradan türemiş anlatım 
biçimi olması 
 E) Hayvanların ve eşyaların konuşturulması ve 
canlandırılması 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir atasözünün 
oluşup yaygınlaşması için gerekli 
koşullardan biri değildir? 

 A) Atasözüne konu oluşturacak olayın 
toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmesi 
 B) Atasözünün insanların zihninde yer edecek 
bir üslupla dile getirilmesi 
 C) Söyleyenin soylu bir kimse olması 
 D) Olayın geliştiği yerde iyi bir gözlemcinin 
olması 
 E) Atasözünün az sözle çok şey ifade etmesi  
 

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ilişki 
sözlerini takip etmede en önemli kaynak 
konumundadır? 

 A) Orhun Yazıtları 
 B) Divan şiiri 
 C) Halk şiiri 
 D) Kutadgu Bilig 
 E) Dede Korkut Oğuznameleri 
 

12. İlk Türk yazı dili ürünü olmasına karşın 
Orhon Yazıtları’nda kullanılan dilin 
işlekliğinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Noktalama işaretlerinin kullanılmaması 
 B) Kurallı bir dilbilgisine sahip olması 
 C) Taştan yapılmış anıta yazılmış olması 
 D) Sözcüklerin mecaz anlamlarının oluşmaması 
 E) Deyimlere yer verilmemesi 
 

13. Uygur yazı dili döneminde Çince, 
Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin 
söz varlığının daha sonra Arapça ve 
Farsçadan etkilenmesinin en önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 A) Türklerin İslam dinine girmesi 
 B) Türklerin Arap ve Fars kaynaklarından 
yararlanması 
 C) Maniheizm inancının etkisi 
 D) Arap ve İran toplumlarıyla çok sıkı dostluklar 
kurulması 
 E) Köktürk alfabesinin yazı dili için yetersiz 
olması 
 13 İzleyen sayfaya geçiniz.
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Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
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14. Bir toplumun söz varlığından 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  

 A) Yaşayış şekli 
 B) Hayata bakış tarzı 
 C) Maddi ve manevi değerleri 
 D) Ekonomik gücü 
 E) İnançları 
 

15. “Türkçede ikili çokluk bulunmamasına 
karşın Osmanlı Türkçesi döneminde 
Arapçadan ikili çokluk biçimleri 
alıntılanmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bu 
duruma bir örnektir?  

 
A) devleteyn  

 B) etraf  
 C) iki taraf 
 D) şuara  
 E) memurin 
 

16. Aşağıdakilerin hangisinde ince söylenmesi 
gereken /a/ sesi vardır? 

 A) figan  
 B) ikamet  
 C) Hakkari  
 D) rekabet  
 E) ıslah 
 

17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yer 
değiştirme olayı vardır?  

 A) kirbit  
 B) yalnız  
 C) yanlış  
 D) kirpi  
 E) memleket 
 

18. Türk dilinin kaynaklarıyla bilinçli bir biçimde 
terim türetme yoluna giden ilk Türk toplumu 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 A) Oğuzlar  
 B) Göktürkler  
 C) Kırgızlar  
 D) Uygurlar  
 E) Türkmenler 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi bilim dili olma 
koşullarından biridir?  

 A) Yabancı dillerle öğretim yapılması   
 B) Ders kitaplarının yabancı dillerde yazılması    
 C) Bilimsel çalışmaların yabancı dillerde 
yayımlanması  
 D) Bilim terimlerinin alıntı sözcüklerle 
karşılanması 
 E) Bilimi oluşturan veri ve bilgilerin ülke dilinde 
işlenmesi  
 

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ilk 
hecesinde kapalı e /ė/ sesi yoktur?  

 A) kendi  
 B) gelenek 
 C) gençlik  
 D) temsil  
 E) zengin 
 14 TEST BİTTİ.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle 
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav 
sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
sınava giren diğer öğrencileri rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir. Bu nedenle sorumluluk sınav kurallarına uymayan öğrencilere aittir. 
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya 
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler 
sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organlarınca bu salonda 
sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

2. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler 
oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza 
bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve 
tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan 
zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal 
Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav 
süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin 
verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 

4. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının 
üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav 
sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek 
sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 

5. Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol 
ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı 
üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı 
yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki 
sınavları geçersiz sayılır. 

6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem 
kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap 
kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 

7. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler 
kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış 
sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.  

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde 
olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

9. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve 
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz 
sayılır. 

10. Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa 
uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve 
çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank vb. özel 
donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi 
yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

12. Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye 
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş 
belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı 
olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 

13. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler 
kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz 
sayılır. 

14. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin 
o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

15. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve 
size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. 

16. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim 
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 
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